Protokoll Avlskomitémøte 1/2019
i Det Norske Travselskap
onsdag 3. april 2019
kl. 12.00 i Peisestua på Bjerke

Tilstede: Elin Bergseth, Nils T. Bergslien, Torger Østrått, Målfrid Vatne, Vidar Arnesen og Edina
Ydersbond. Fra administrasjonen Tron Gravdal (ref.)
På sak 6/19 deltok Fredrik Eng (Veikle Balder) og Per Erik Hagen (Travavl)
Forfall: Ingar Hagen (i hans sted møtte Edina Ydersbond).

Saksliste:
Sak 1/19
Protokoller/referater/informasjon
a) Protokoll fra forrige møte i avlskomiteen ble gjennomgått uten merknader.
b) Protokoll fra revideringsmøter med kaldblodsdelen av komiteen ble ikke diskutert spesielt, men
var en del av diskusjonen under sak 2/19.
c) Informasjon fra møte i Svensk/Norsk kaldblodskomite 29. januar ble delt under sak 2/19.
Sak 2/19

Revidering avlsplan for kaldblodshester

Det ble gått igjennom status for arbeidet med revidering av avlsplan for kaldblodshester.
-

-

Høring ble sendt ut til travforbund, travlag og samarbeidende organisasjoner 3.
november 2018. Høringen ble også lagt ut som en åpen høring på travsport.no.
Høringsfrist ble satt til 11. januar 2019. Kaldblodsdelen av avlskomiteen (inklusive
vararepresentant og DNTs styrerepresentant i Svensk-Norsk Kaldblodskomite) hadde
to møter i januar hvor høringstilsvar ble gjennomgått.
Svensk-Norsk Kaldblodskomite gjennomgikk høringssvar fra Norge og Sverige i møte
29. januar.
Status for revideringsarbeidet ble presenterte på Oppdretterseminar i februar.
DNTs styre fikk statusrapport 1. mars.
Avlskomiteens kaldblodsdel påpekte at stimuleringstiltak for å få opp antall fødte
kaldblodsføll er det viktigste for å motvirke innavl, som er en viktig del i
revideringsarbeidet. Det er dog flere andre planer, reglement, disponeringer og
ressurser som påvirker avl og oppdrett av kaldblodshester vel så mye som selve
avlsplanen. Avlsplanen, som den er utformet, fungerer mer som et regelverk for avl
og styringsverktøy for kåringsnemnden. Det er få elementer der som kan brukes for å
stimulere til økt avl av kaldblods. For å gjøre noe med innavlsproblematikken hos
kaldblodshesten, må virkemidler mot innavl og stimuleringstiltak inn i alle DNTs
strategiplaner og styringsverktøy. Både reglement for utbetaling av
oppdretterpremier, Sportsplanen og Strategiplan Trav 2020 er under revidering nå.
Avlskomitéen, kaldblods vil derfor oppfordre DNT styret til å ta med seg dette inn i
revideringsarbeidet.

-

Det er planlagt nytt møte i Svensk-Norsk kaldblodskomite i mai.

Torgeir Gjølberg og Vidar Arnesen har gjennomgått utkastet for avlsplan til «språkvask».
Veikle Balder har arbeidet med konsekvensanalyse av foreslåtte tiltak knyttet til 2+3krysninger.
Vedlegg til avlsplanen er under utarbeidelse.
Vedtak;
Avlskomiteen tar statusrapport på revidering av avlsplan for kaldblods til orientering.

Sak 3/19

Søknad om registrering av kaldblodsføll etter ikke kåret hingst

Kari-Anne Knutsen og Helene Forberg sendte i januar inn søknad om å få registrert føll (født
2017) etter Moe Argr og Komnes Lydia. Føllet var kommet til etter en tyvbedekning året før.
Bruk av ikke kåret hingst er omtalt under punkt 3.1.1. i avlsplanen;
3.3.1 Bruk av egen ukåra hingst på egen hoppe er tillatt etter de retningslinjer som er
nedfelt i ”Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien”. Følgende
forutsetninger må dessuten være tilstede:
a) Det er kun tillatt å bedekke inntil 2 egne hopper pr år per hingst.
b) Hoppene skal ha samme eierforhold som hingsten og alle må være i samme eie ved
bedekningstidspunktet (31.12 året før i Sverige).
c) Hingsten er funnet fri for diskvalifiserende lidelser før bedekning i henhold til liste over
defekter og sykdommer i pkt. 3.2.9, samt de krav som stilles i pkt. 3.2.10.
d) Røntgenbildene skal avleses av veterinær som er medlem i kåringsnemnden.
e) Hingsten skal være 3 år eller eldre ved bedekning.

Avlskomitéen påpeker at «Forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien
er opphevet i «Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest» av 01.11.2018.
(https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-01-31-145)
Avlskomitéen mener man bør vurdere å myke opp bestemmelsene i § 3.3.1 i avlsplanen.
Avlskomiteen påpeker at dette tilfellet ikke er helt sammenlignbart med tidligere tilfeller av
lignende søknader da hingsten er godkjent for bruk på egen hoppe. Uansett er ikke punkt b ,
om eierforhold, oppfylt og Avlskomiteen må således avslå søknaden.
Avgjørelsen kan ankes til DNTs styre.
Vedtak;
Avlskomiteen avslår søknad om å registrere føll e. Moe Argr og Komnes Lydia, født 2017 med
hjemmel i Avlsplan pkt. 3.3.1 pkt. b. Det gjøres oppmerksom på at søker har anledning til å
anke avgjørelsen til DNTs styre.

Sak 4/19

Poengberegning for traverhopper på utstilling – revidert utgave

DNTs Avlskomite vedtok i fjor regelverk for poengberegning for travhopper på utstilling.
Denne ble brukt under fjorårets utstillinger. Etter å ha dømt etter dette regelverket gjennom
fjoråret har det kommet tilbakemeldinger fra en del dommere som ønsker noen mindre
justeringer i regelverket.
Mari Foss Frøhaug er en av våre mer rutinerte dommere på traverrasen. Hun har jobbet
frem et forslag til regelverket som er litt justert på bakgrunn av de ting man så i praksis
under fjorårets utstillingssesong.
Forslaget er presentert for, og har fått støtte fra dommersamlingen som ble avholdt på
Starum i mars.
Det ble under behandling av saken kommentert at dommere selv må finne frem resultater
for hopper og deres avkom i forkant av de ulike utstillinger. Det ble bedt om at det det sees
på en løsning der NHS og DNT kan bidra med dette.
Vedtak;
Revidert regelverk for poengberegning for traverhopper på utstilling vedtas å gjelde fra
utstillingssesongen 2019, og oversendes Norsk Hestesenter.

Sak 5/19

Orienteringssaker

a) Kaldblodskåringer og Avlsvurdering varmblodshester
- Det ble gjengitt resultater fra Avlsvurdering for varmblodshester som nylig er avholdt. I
forhold til ankesaken angående «Art Kjarvald» i Sverige ble det påpekt viktigheten av at
ordlyden «skal måle minst 148 cm» kommer på plass i Avlsplanen.
b) Bedekningstall/fødselstall
- Gjennomgang av bedekningstallene viser at vi totalt sett får en nedgang i totalt antall
bedekninger i 2018 sammenlignet med i 2017. Dog lages det fortsatt større årganger enn i
«bunnåret» 2015.
c) Auksjon 2019
- Innmeldingsfrist for auksjon er satt til fredag 3. mai. Det er gjort noen endringer i
auksjonsvilkårene – blant annet er laveste utropspris hevet til kr 25.000.
d) Status tvistesak med Per Gunnar Roos under auksjon 2018
- Tron Gravdal orientert kort om status i tvistesaken etter Klasseløpsauksjonen 2018. Saken
ble ført i Oslo Tingrett dagen før møtet i Avlskomiteen, tirsdag 2. april.
e) Oppdretterseminar 2019 og 2020
- Veldig gode tilbakemeldinger på Oppdretterseminaret i 2019. Det var enighet om å bruke
representantene fra de samarbeidende organisasjonene enda mer i planlegging og
gjennomføring. Det har kommet et godt og tidlig tilbud fra Thon Hotel Linne om å skrive
avtale for Oppdretterseminar 2020. Avlskomiteens medlemmer var meget godt fornøyd med
Linne som arrangementssted, og ga full tilslutning til at administrasjonen alt nå kan skrive
avtale med Linne for neste år.
f) Status organisering avlsarbeidet i DNT
- Tron Gravdal informerte litt om tankene knyttet til organisering av avlsarbeidet når han har
gått over i Norsk Trav. Avlskomiteen påpekte at DNT måtte påse at det avlsfaglige blir
ivaretatt på en god måte i den fremtidige organisering.
Sak 6/19

Oppdretterpremier

I behandling av denne saken deltok også Per Erik Hagen fra Travavl og Fredrik Eng fra Veikle Balder.

Nåværende regelverk for oppdretterpremier gjør at det først deles ut oppdretterpremier for
løp gjort i Norge, deretter fordeles det som blir igjen på starter gjort utenfor landets grenser.
Med den stadig større suksessen norskfødte hester har blir det stadig mindre å dele på for
starter gjort i utlandet. I sitt styremøte 1. mars fattet DNTs styre følgende vedtak;
Administrasjonens forslag til sammensetning av revideringsgruppen som skal komme med
forslag til ny modell for utbetalingen av oppdretterpremier vedtas.
Revideringsgruppen får følgende mandat å jobbe etter:
«Gruppen bes om å komme tilbake til styret med forslag til en ny modell for utbetaling av
oppdretterpremier. Modellen skal være finansiert innenfor de 12 prosent av premiematrisen
som settes av til oppdretterpremier. DNTs styre mener fortsatt at løp som kjøres i Norge bør
ha en høyere oppdrettersats enn løp som kjøres utenfor landets grenser. Fra styrets side
presiseres det at modellen for oppdretterpremier ikke behøver være lik for begge raser, men
forslaget til modell skal ha som mål å utjevne den skjevheten det finnes mellom rasene i dag.
Modellen skal sikre større midler til oppdretterpremier for løp i utlandet enn utbetalt for
2018.»
Både Veikle Balder og Travavl har sendt inn sine respektive forslag til modell for fordeling av
oppdretterpremier. Eng og Hagen presenterte disse. Forslagene ligger vedlagt til protokollen fra
avlskomiteen.
Det ble etterlyst ytterligere tallmateriale til å jobbe med;
-

Utvikling på 2000-tallet i forhold til startprosent, antall starttilfeller, premier pr. start for
norskfødte hester, oppdretterpremier pr. start.

Det ble klart at vi trenger et møte til for å komme nærmere et omforent forslag til forvaltning av
oppdretterpremier.
Det var enighet at det var riktig at satsen for oppdretterpremier alltid må være høyere for starter
gjort i Norge enn for starter gjort i utlandet.
Det ble foreløpig ikke fattet noe vedtak i saken, og det kalles inn til nytt møte like over påske.

Sak 7/19

Utnevning av dommere til kaldblodskåring og avlsvurdering for varmblodshester

Avlsplanene for de to rasene gir noen signaler om hvordan oppnevning av dommere til
henholdsvis Kåringsnemnd (Avlsplan for kaldblodstraver punkt 3.1/3.1.1) og
Avlsvurderingsnemnd (Norsk Avlsplan for varmblods travhester punkt 5.2.2) skal gjøres.
Kåringsdommere for kaldblods skal oppnevnes årlig. Tidligere ble det gjort av Norsk
Hestesenter, men skal nå gjøres av DNT. Kåringsnemnden består av minimum tre dommere
fra Sverige og tre fra Norge, hvorav en fra hvert land må være veterinær. Samt minimum to
varamenn fra hvert land, hvorav minimum en veterinær.
Valg av dommere til Avlsvurderingsnemnd for varmblods skal gjøres av DNTs styre etter
innstilling fra Avlskomiteen.

For varmblods ble det høsten 2017 vedtatt en ordning for rullering av dommere – hvor en
dommer hvert år er på valg og velges for tre år med mulighet for gjenvalg. Det ble dog ikke
foretatt noe nytt valg i 2018.
For kaldblodshester har det i praksis fungert slik at dommere sitter inntil noen trekker seg
eller faller for aldersgrense.
I Avlskomitéens instruks heter det:
5. Avlskomitéen innstiller på dommere og medlemmer til kåringsnemnd for kaldblodshester
og avlsvurderingsnemnd for varmblodshester.
Avlskomiteen finner det naturlig at det er like regler for oppnevning av medlemmer til
henholdsvis Kåringsnemnd og Avlsvurderingsnemnd for de respektive rasene.
Vedtak
Til det neste møtet i Avlskomiteen presenteres det et forslag for oppnevnelse av
Kåringsdommere for kaldblodshester på lik linje med ordningen som gjelder for
varmblodshester. Det innstilles også kandidater til utnevning for begge raser.

Eventuelt
-

-

Avlskomiteen ville gjerne få litt informasjon knyttet til prosjektet «Avlinord», og ber
om en presentasjon til neste møte i komiteen.
Tron Gravdal presenterte noen tanker fra årsmøtet i Travtrenerforeningen knyttet til
forvaltning av mønstringsløps-/premiesjanse-midler. Der hadde tanken om at
midlene skulle brukes i en egen «unghestserie»-variant blitt diskutert. Avlskomiteen
var av den oppfatning at det har vært en «kulturendring» siden
mønstringsløpsordningen ble etablert på slutten av 80-tallet, og at mange flere
eiere/trenere nå legger et solid grunntreningsarbeide i sine unghester. De støttet
grunntanken med at flere norskfødte unghester skulle ha brukbare
inntjeningsmuligheter, og ville gjerne se et gjennomarbeidet forslag til alternativ bruk
av midlene som i dag brukes til finansiering av mønstringsløp og premiesjanse.
Avlskomiteen stilte også spørsmål om det var riktig at det skal utbetales provisjon av
premiesjansepremier til kusker når det ikke lenger er oppdretterpremier på disse
premiene. Avlskomiteen ville oversende dette innspillet til DNTs styre.

